
 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 EDOکمیته دانشجویی   جلسه

 

مجازیزمان جلسه :     12/70/99تاریخ جلسه:  مجازیمکان جلسه :         

 انجام مطالعات الزم درموردبیماریهای بومی منطقه -۱ دستور جلسه:

 .دانشجویانتعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های آموزشی به  -۲ 

 .دریافت آمارازواحدهای تابعه وبررسی گزارشات آماری وتنظیم گزارش نهایی وارسال به مقامات ذیربط -3

 .نظارت برحسن اجرای آن پیگیری جهت تامین آن و و داروی مورد نیاز واکسن و برآورد– 4

 .حذف وریشه کنی بیماریها ،برنامه های کشوری کنترل انجام طرحها و و کشف وکنترل به موقع اپیدمی ها -5

 .مبارزه با بیماریها زمینه پیشگیری و بررسی فعالیتهای آنان در واحدهای بهداشتی درمانی به منظور از بازدید -6

شد و سرکار خانم روحانی دبیر  در واتساپ برگزاراکثریت اعضا با بصورت مجازی   ۲۱/۷/۹۹در تاریخ  EDOدانشجویی جلسه کمیته اولین  جلسه: کلیات

و نظرات  نمودندطرح  موضوع جلسه را کمیته درابتدا ضمن معرفی این کمیته و شرح موارد واسپاری شده به کمیته به دانشجویان حاضر در کمیته،

صورت گرفته و اقدامات الزم جهت و مقرر شد در جلسات بعدی در مورد دستورجلسات مطرح شده بحث بیشتر  دانشجویان بصورت ذیل جمع بندی گردید

 رسیدن به اهداف مورد نظر صورت گیرد.

بیه کشور تقریبا چیزی ش در. به عنوان مثال پرستاری در منزل ندرشته پرستاری از اساس مشکل داردر متاسفانه یک سری مسائل حداقل  مصوبات جلسه:

به فکر پیگیری مسائل سالمتی از جمله دریافت آموزش در رابطه با پیشگیری از  دنشدنبه افسانه است. در واقع خیلی از مردم تا وقتی دچار مشکل خاصی 

تا اینکه احتماال دوباره با یک مشکل جدید  وندرها میش انو بعد از وقوع حوادث و دریافت خدمات پزشکی هم به حال خودش دبیماری های قلبی نیستن

 .نمایندمراجعه 

خیلی به این دست از کارآموزی ها عالقه  نایکه البته دانشجواست البته چند مورد کارآموزی با محتوای پرستاری جامعه به برنامه تحصیلی ما اضافه شده 

صاص دادن عنوان مثال اخت . بهدمفید باش واندمیت داین زمینه بکن درتشویق به فعالیت  اکه دانشجویان ر دمن اگر یک عاملی وجود داشته باش . به نظردندارن

 .ندمراکز بهداشت خصوصا مناطق محروم فعالیت دار درحقوق بیشتر به پرستارانی که 

کشور ما سر زدن منازل مردم به منظور شناسایی  درکه  است . روشنمی باشدبحث فرهنگ  دبحث آموزش و پیشگیری وجود دار دریکی از موانعی که 

و ترجیح این افراد بیشتر روی تدریس و کارهای  درایجی نیست. به همین دلیل پرستاران جامعه خیلی فعال نیستن موردا آنهعوامل خطر و آموزش به 

 .هست نیاز مختلف های رسانه همکاری و زیاد زمان مدت به مشکل این حل برای طبیعتا  .می باشدتحقیقاتی 

این  درفارماکولوژی یا داروشناسی داشتیم که  نام. به عنوان مثال ما درسی به می باشد دروسبرخی از دغدغه است بحث اینجانب اما مسئله آخر که برای 

می ها را به خاطر نداریم. البته این درس ذاتا درس مفیدی آنم از ابه ما آموزش داده میشد که در حال حاضر هیچکداسامی درس یک سری مکانیسم ها و 

د.که در آینده برای ما کاربردی باشمیشد  هلی پرداختاما چقدر عالی میشد اگر بیشتر به مسائ باشد  

آقای مرتضی اباذری) دانشجوی هوشبری(  -آقای حسن خلیلی ) دانشجوی پرستاری(  -) دانشجوی پرستاری(آقای مهدی بیات  -سرکار خانم روحانیحاضرین جلسه:   

آقای سجاد عباسی ) دانشجوی پرستاری(  -آقای جواد رحمتی) دانشجوی اتاق عمل(  -آقای حسین مددی ) دانشجوی اتاق عمل( :غایبین جلسه  


